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Het avontuur van de Initiatiefgroep Solvay, kortweg Inisol, begon al in 1978. Enkele gemotiveerde  
laatstejaarsstudenten handelsingenieur aan de Solvay Business School van de VUB sloegen de handen in 
elkaar om dit ondertussen groot geworden project op te richten. 

Het doel van Inisol is om een brug te maken tussen studenten en bedrijven. Zo organiseren we,  
naast vele andere activiteiten, ook een bedrijvenforum waar studenten op een informele manier kennis kunnen 
maken met bedrijven uit verscheidene sectoren. 

Verder biedt Inisol de mogelijkheid aan de studenten om praktijkervaring op te doen onder de vorm van een 
handelsmissie. Dit jaar is er voor gekozen om met de 24ste handelsmissie richting West-China te trekken, met 
als uitvalsbasis Chengdu. Een regio die veel opportuniteiten biedt voor de Vlaamse uitvoer. De buitenlandse 
directe investeringen zijn hier de afgelopen jaren extreem sterk gegroeid. 

Ons enthousiast team barst van ambitie om dit project tot een succesvol resultaat te brengen en zal  
- onder academische begeleiding - uw bedrijf vertegenwoordigen zoals u dat van laatstejaars  
Solvaystudenten kan en mag verwachten. Bij deze nodigen wij u graag uit om onze brochure door te nemen  
en eveneens een kijkje te nemen op onze website www.inisol.com om verder kennis te maken met de  
Initiatiefgroep Solvay, haar leden, partners en projecten. 

Wij hopen hierbij alvast uw interesse voor de handelsmissie te hebben gewekt en hebben er vertrouwen in  
dat dit project voor u en uw bedrijf zeker zijn vruchten zal afwerpen en verheugen ons dan ook  
op een samenwerking.  

Wij wensen alle deelnemende bedrijven en studenten een succesvolle en leerrijke handelsmissie toe. 
 
 
Namens het handelsmissieteam,   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isabelle Charlier 
Voorzitter Handelsmissie 2014-2015 
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“In een steeds meer geglobaliseerde wereld 
moeten jongeren en ondernemers meer oog 
hebben voor wat er in het (verre) buitenland 
gebeurt” 
 
Geert Bourgeois 
Vlaams minister-president en Vlaams minister   

van Buitenlands Beleid 

“Het grensoverschrijdende karakter van 
deze missie maakt het interessant vanuit 
een Europees perspectief”
 
Herman Van Rompuy 
Voorzitter van de Europese Raad 

“Chengdu présentera des opportunités
uniques, tant en matière industrielle
que pour ce qui est du domaine des
services” 

Didier Reynders 
Vicepremier en Minister van Buitenlandse Zaken, 
Buitenlandse Handel en Europese Zaken

 

“Binnen enkele jaren zal China de eerste 
economie ter wereld zijn. Vandaar het 
belang om dit land beter te leren kennen. En 
andere steden te bezoeken dan Beijing en 
Shanghai” 
 
Bernard Dewit 
Voorzitter Belgisch-Chinees   
Kamer van Koophandel 

“Het is ook een uitstekende keuze om-
wille van de historische betekenis van de 
regio die een belangrijke rol speelde in de 
geschiedenis van het oude China” 
 
Karel De Gucht 
Europees Commissaris voor Handel 

 

“Het verleden heeft ons geleerd dat de 
opdrachten van de deelnemende bedrijven 
intensieve studie en arbeid vergen, dat de 
academische begeleiding intens is en het 
finale resultaat een hoge nuttigheidswaarde 
heeft.”

Claire Tillekaerts 
Gedelegeerd bestuurder FIT 
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“The important work of the students of the 
VUB will show your company new market 
niches and even the possibility of finding 
world class local business partners to devel-
op your industries within the second fastest 
growing region worldwide.” 
 
Ping Guan 
Vice Dean International Office, Sichuan University 

 

“Een uitgelezen opportuniteit om een eerder 
onbekende markt te laten verkennen en de 
mogelijkheden ervan te leren ontdekken”
 
Peter Van Biesbroeck en Paul Hegge 
Algemene directeuren VOKA-Kamer   

van Koophandel Leuven en Halle-Vilvoorde 

“Export is de belangrijkste mogelijkheid 
voor bijkomende groei van de  Belgische 
KMO vanuit een kleine thuismarkt” 
 
Karel Van Eetvelt 
Gedelegeerd bestuurder Unizo 

 

“Ik kan u onze ‘Solvayers’ warm aanbevelen” 
 
Joël Branson 
Decaan faculteit ES, VUB 

 

“De ideale gelegenheid om theoretisch ver-
gaarde kennis in de praktijk toe te passen” 
 
Paul De Knop 
Rector VUB 

 

De aanbevelingsbrieven van deze personen kan u lezen op onze website www.inisol.com of pagina 20-30.

 

“CHENGDU is de hoofdstad van het West 
China, een beetje het droom “Californië van 
de USA”, anderhalve eeuw geleden” 
 
Herman De Croo 
Minister van Staat 
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Inisol is de Initiatiefgroep Solvay. Onze vereniging bestaat uit laatstejaarsstudenten handelsingenieur 
en is verbonden aan de Solvay Brussels School of Economics and Management, van de Vrije Universiteit 
Brussel. De doelstelling van Inisol bestaat erin de studenten dichter bij de bedrijfswereld te brengen.  
De activiteiten van Inisol vallen binnen 3 domeinen: 
 
Praktijkervaring  
Als student handelsingenieur is het steeds belangrijker om met een complete set vaardigheden naar de 
arbeidsmarkt te trekken. Inisol draagt hieraan bij door complementair aan theoretische vakken,  
praktijkgerichte activiteiten te organiseren. 

Ons paradepaardje is de handelsmissie, een volwaardig opleidingsonderdeel aan de faculteit. Tijdens het 
academiejaar 2014-2015 wordt de handelsmissie reeds voor de 24ste maal georganiseerd. 

In het bestuur bevinden zich steeds een aantal toekomstige entrepreneurs, hierdoor worden geregeld 
nieuwe initiatieven georganiseerd. Dit jaar zal voor de derde keer de Internship Fair plaatsvinden,  
waar studenten op het einde van het eerste semester in contact komen met bedrijven.

Bedrijvenrelaties  
Inisol ondersteunt de professionele relaties tussen enerzijds de studenten handelsingenieur en anderzijds 
de bedrijfswereld. Zo organiseren wij jaarlijks het Bedrijvenforum, dé campus recruitment activiteit op de 
VUB. Dit forum is de ideale gelegenheid om studenten te laten kennismaken met verschillende bedrijven, 
met positieve resultaten voor beide partijen. Daarnaast richten we ook bedrijfsbezoeken, alumni- en 
andere netwerkactiviteiten in, waar studenten informatie van jonge professionals krijgen en contact 
houden met afgestudeerde studenten. 

Informatie voor en door studenten  
Onze belangrijkste stakeholders blijven bovenal de studenten. Voor, tijdens en na hun studies delen wij 
informatie door middel van nieuwsbrieven, brochures en evenementen. Vooraleer men de studies  
handelsingenieur aanvat, kent men Inisol al dankzij de aanwezigheid van onze Solvay Promotion Group 
(SPG) op infodagen en SID-ins. Zij brengen een informatiebrochure over onze opleiding en een vade-
mecum specifiek voor de master.

Wij wensen alle studenten en deelnemende bedrijven een productieve en succesvolle handelsmissie toe! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieter Danau       Thijs Cremers 
Voorzitter Inisol 2014-2015     Ondervoorzitter Inisol 2014-2015 



8

DOEL

Inisol geeft de kans aan een team van laatstejaarsstudenten handelsingenieur om gedurende drie werk-
weken, van 27 februari tot en met 22 maart 2015, Belgische bedrijven te vertegenwoordigen  
in een opkomende economie. Dit jaar is de bestemming West-China, met als uitvalsbasis Chengdu. 
 
De keuze voor West-China kan verklaard worden door verschillende elementen. Deze regio kent een sterke 
groei maar is nog niet verzadigd en heeft dus nog steeds veel potentieel. 

Verder omvat het steden als Chengdu en Chongqing die interessant zijn voor investeerders vanwege  
uitgebreide transportfaciliteiten. In de dichte omgeving van de stad ligt de vierde grootste internationale  
luchthaven van China en eveneens wordt Chengdu verbonden met Shanghai door een hogesnelheidsspoorlijn. 
Chongqing is één van de belangrijkste havensteden in China en is gelegen in de bovenloop van de Yangtze 
rivier. Deze stad is tevens de vierde administratieve regio na Beijing, Shanghai en Tianjin. 

Wij bieden uw bedrijf een uitgebreide waaier aan diensten en mogelijkheden om de markt in Chengdu te 
exploreren en te benutten. 
 
Zo kunnen wij u helpen bij import, export, marktonderzoek, aanboren van nieuwe markten en vele andere 
opdrachten die aansluiten bij de noden en wensen van uw bedrijf. 
 
Hieronder vindt u enkele diensten die wij u kunnen aanbieden:  
•	 Marktonderzoek;	
•	 Onderzoek	en	aanbevelingen	voor	een	geslaagde	marketingmix;	
•	 Opsporen	van	mogelijke	leveranciers	en	klanten;	
•	 Bezoek	en	interne	controle	van	uw	filialen	in	Chengdu	en	Chongqing;	
•	 Onderzoek	van	distributie-	en	opslagmogelijkheden;	
•	 Opzetten	van	een	congres	of	conventie;	
•	 Onderzoek	naar	strategische	opportuniteiten	binnen	uw	sector;	
•	 Documentatie	verzamelen	rond	goederen,	diensten,	wetgeving,	projecten,	...	;	
•	 Onderzoek	van	aan-	en	verkoopmogelijkheden;	
•	 Site	engineering.
 
Deze lijst is uiteraard onvolledig. Het is enkel de bedoeling u een idee te geven van de mogelijke opdrachten  
die verricht kunnen worden door ons team. Ook minder traditionele opdrachten werden in het verleden tot 
een zeer goed einde gebracht en zouden wij voor uw bedrijf kunnen uitvoeren. Wij vermelden bijvoorbeeld een 
opdracht van Sega om in Taiwan illegale consoles op te sporen. Dit mondde uit in een lokalisatie en opdoeking 
van drie illegale productieateliers.  

Het is echter wel belangrijk dat de opdracht die u aan onze studenten geeft, duidelijk op voorhand wordt 
omschreven. Dit om misverstanden of onmogelijke verwachtingen te vermijden. Hiervoor zal in de loop van het 
proces dan ook worden samengezeten met een vertegenwoordiger van uw bedrijf, een vertegenwoordiger van 
Flanders Investment & Trade en de betrokken student.
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WERKWIJZE

Een eenvoudige formule
Indien u wenst deel te nemen aan ons project, zal één van de studenten van het handelsmissieteam met 
u samenwerken. De precieze opdracht die in Chengdu zal worden uitgevoerd, wordt dan in samenspraak  
bepaald. U kiest zelf hoe deze samenwerking verder verloopt. Indien nodig kan er aan de student, naast 
de nodige zelfstudie, een interne opleiding worden gegeven, verzorgd door uw bedrijf. Een goede voor-
bereiding leidt tot een geslaagde missie. Zo wordt er gestreefd naar de beste omstandigheden om de 
opdracht met een maximum aan professionalisme en bekwaamheid te volbrengen.

Een sterke ondersteuning
Het handelsmissieteam bestaat uit een groep zeer gemotiveerde laatstejaarsstudenten handelsingenieur 
onder academische begeleiding van Prof. Dr. Michaël Dooms, die zelf als student een handelsmissie heeft 
uitgevoerd. Hij begeleidde de acht laatste edities, met inbegrip van significante ondersteuning ter plaatse. 
Bovendien werken wij samen met onder meer Flanders Investment & Trade, de Belgische ambassade en 
het Agentschap voor Buitenlandse Handel om professioneel advies te verkrijgen en de nodige contacten 
te leggen. Ook met Solvay alumni ter plaatse worden voorbereidende contacten gelegd. Praktische zaken 
zoals accommodatie, transport ter plaatse, communicatiemogelijkheden, de eerste afspraken, ... worden 
zo veel mogelijk voor het vertrek geregeld, zodat er meteen vanaf de eerste dag gewerkt kan worden.

De eigenlijke missie
Tijdens de missie wordt u continu op de hoogte gehouden over de evolutie van het uitvoeren van de 
opdracht. Daarbij zullen wij gebruik maken van alle communicatiemiddelen waarover wij beschikken. Dit 
stelt u in de mogelijkheid om ons te begeleiden en de opdracht eventueel bij te sturen volgens de noden 
van uw bedrijf tijdens de missie.

De follow-up 
Na afloop van onze missie maken wij een uitgebreid verslag op, waarin we gedetailleerd bespreken  
welke acties we hebben ondernomen om de opdracht uit te voeren en waarin we u ook al de  
behaalde resultaten meedelen.Bij deze rapportage hoort natuurlijk ook een mondelinge toelichting. 
 
    

   WAAROM IS DIT EEN BUITENKANS VOOR U? 
			•	Wij	zijn	een	team	gemotiveerde	studenten	aan	het	einde	van	een	vijfjarige	opleiding	handelsingenieur.	 
      Wij zullen onze opgebouwde economische, technologische en talenkennis aanwenden om de  
						opdracht	met	een	maximaal	professionalisme	uit	te	voeren;
			•	De	contacten	die	wij	reeds	hebben	opgebouwd	met	verscheidene	economische	instellingen	 
						garanderen	een	professionele	ondersteuning	van	experts	ter	zake;
			•	Na	het	analyseren	van	meerdere	groeilanden,	hebben	wij	gekozen	voor	West-China,	meer	bepaald	 
      Chengdu en Chongqing, als bestemming van onze handelsmissie. Flanders Investment & Trade (FIT)  
      steunde deze keuze.  
						Wij	zijn	er	zeker	van	dat	deze	regio	vele	mogelijkheden	biedt	aan	Vlaamse	bedrijven;
			•	De	prijs:	3.250	euro,	alle	reis–	en	verblijfskosten	inbegrepen.	Hiervan	wordt,	in	overeenkomst	met	FIT,	 
      een groot deel gesubsidieerd. Meer informatie vindt u in de sectie “Financiële steun via FIT”.



STAPPENPLAN

Indicatieve timing van het project.

In een eerste stap nemen we contact 
met u op. Dit kan zowel telefonisch, 
per e-mail, via de website of via andere 
publicaties gebeuren. Na dit contact 
wordt er een informatiebrochure over 
de handelsmissie van Inisol opgestuurd 
(elektronisch en per post). Na ontvangst 
van de brochure wordt er terug contact 
met u opgenomen.

Vervolgens wordt er met u een  
meeting of gesprek vastgelegd om 

een eerste bespreking te houden over 
de inhoud van de mogelijke opdracht, 

alsook over de te leveren outputs 
van de student voor, tijdens en na de 

missie. Hiervan wordt een project-
fiche opgesteld die wordt voorgelegd 

aan de academische begeleider ter 
goedkeuring.

september

Stap 1: Eerste contact

oktober

Stap 2: Meeting / gesprek

Na de bepaling van de opdracht dient 
er een contract getekend te worden. 
Dit contract omvat de inhoud van de 
overeenkomst en de verplichtingen 
van beide partijen, zijnde Inisol en het 
bedrijf.

Stap 3: Tekenen overeenkomst

Stap 4: Toewijzing student
De volgende stap is het toewijzen van 

een student aan uw onderneming voor 
het uitvoeren van de opdracht.  

Inisol zal eerst binnen haar team van  
studenten de meest geschikte kandi-

daten selecteren. Indien gewenst krijgt 
het bedrijf vervolgens de profielen van 

de geselecteerde studenten, waaruit 
dan de student naar keuze geselecteerd 

kan worden. De toewijzing gebeurt 
met andere woorden met een beperkte 

mogelijkheid tot keuzeprofielen en bij 
voorkeur 2 à 3 maanden voor aanvang 

van de handelsmissie.

november



Stap 5: Afspraak met provinciaal 
kantoor FIT
Het is tevens belangrijk dat er een 
afspraak wordt vastgelegd met de 
toegewezen student, een vertegenwoor-
diger van uw bedrijf en een vertegen-
woordiger van een provinciaal kantoor 
(provincie van het bedrijf) van Flanders 
Investment & Trade. Deze meeting is 
belangrijk opdat alle betrokken partijen 
de juiste inzichten kunnen verwerven 
omtrent de verwachtingen van de op-
dracht van de handelsmissie.

december - januari - februari

Stap 6: Voorbereiding
Gedurende de 2 à 3 maanden die 

de handelsmissie voorafgaan, zijnde 
december, januari en februari, dient 

de handelsmissie grondig te worden 
voorbereid. De toegewezen student 

zal vooraf de nodige research uit-
voeren over de opdracht. Dit omvat 

onder andere ook een eventuele 
opleiding of coaching, die door het 

bedrijf zelf verzorgd dient te worden. 
Opmerking: hoewel steeds een  

maximale flexibiliteit geboden wordt, 
dient de student in januari examens 

voor te bereiden en af te leggen, hier 
dient rekening mee gehouden te 

worden.

Stap 7: Uitvoeren missie
Het team studenten vertrekt op 27  
februari 2015 naar Chengdu, China, 
voor de uitvoering van de opdrachten 
ter plaatse. De missie zal 3 weken 
duren.  Er wordt getracht om op klein-
schalige en frequente basis terug te 
koppelen via e-mail, chat of telefonisch 
(bijv. via Skype).

Stap 8: Rapportering / feedback
Na afloop van de missie ter plaatse zal 

er door de student een afsluitend  
rapport opgemaakt en voorgesteld 
worden. Dit ten laatste 4 weken na 

terugkeer. 

maart - april
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HISTORIEK

Inisol verkende in 1991 voor het eerst buitenlandse bodem met de handelsmissie naar Rusland. Door de jaren 
heen is de handelsmissie uitgegroeid tot een waar begrip in de bedrijfswereld. Getuige hiervan zijn de  
tientallen KMO’s en multinationals die hieraan reeds deelgenomen hebben. Deze bedrijven, waarvan u een  
selectie in de lijst hieronder terug kan vinden, zijn werkzaam in allerlei sectoren. Wegens de verscheidenheid 
aan diensten die wij aan de ondernemers bieden, is er immers plaats voor de meest uiteenlopende opdrachten 
in onze missies. Het feit dat sommigen uit deze lijst al herhaaldelijk deelnamen, kan gezien worden als een 
blijk van vertrouwen in onze handelsmissie.  

 
Agfa-Gevaert
Ahlers
APT
Arplas Welding BVBA
ATC
Barry-Callebaut AG
Beaulieu
Blockx NV
Brouwerij Strubbe
Brussels Airport Company
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Chemlab
Close the Gap
Cnext
Coptermotion
Dafra
Deceuninck Plastics
DEME
Diva Consulting
Dosanova
DPL
Duc D’O Chocolaterie NV
Ecowater Systems Europe NV
Euraqua
Futerro
Fytofend
Geldof
Gilleman Textiles
Hansen Transmissions
Haven van Gent
HelvoetPharma   
Herbavita

 

Vorige bestemmingen van onze handelsmissie waren o.a. Rusland, Maleisië, Taiwan, Tunesië, Thailand, India,  
de Verenigde Arabische Emiraten, Brazilië, Argentinië,  China, Indonesië, Vietnam Turkije, Colombia en Kenia.

Hoge Raad voor Diamant (HRD)
IBM Belgium
ISDG
KatoenNatie
Lapauw NV 
Laspro NV
Lastek België
Lignavita
Luciad
Massive
MBZ NV (haven van Zeebrugge)
Mercordi
OLO-Lighting
Philips
Pralibel
Procter&Gamble
Quarad BVBA
Rectavit
Remi Claeys Aluminium
RS Scan International
Rytron
SA OLAER Benelux NV
Sapa RC System
Sega
Seyntex NV
Sobeltec
Stoopen & Meeûs
Structural Europe
Technopol
Upgrade Energy
Vasco
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RECENTE GETUIGENISSEN

Turkije 2012
“Contigo was op zoek naar een distributeur in Turkije. De start dus tussen Inisol en Contigo! En het is een 
goede samenwerking geweest van start tot finish. De deuren die opengaan door de contacten en man-
power die Inisol ter beschikking heeft, zijn niet te onderschatten. Tevens is de kost zeer beperkt om toch 
wel deze moeilijke markt te benaderen. Een goede voorbereiding, taakomschrijving en vooral inzet van de 
student hebben ertoe bijgedragen dat wij momenteel in de laatste fase zijn om te starten met leveren aan 
Turkije.”
 
Tom Hoogmartens
General Manager Contigo

Colombia 2013
“The board of directors of Double PASS was very pleased with the report they got from their INISOL- stu-
dent!  
It provides a clear overview of the opportunities and obstacles for future business in Columbia. It was 
presented in a very professional way and facilitated the board in taking the right strategic decisions.”
 
Hugo Schoukens
CEO Double PASS 
 
“Antea Group kijkt met tevredenheid terug op deze ervaring met het Inisol team. Flexibiliteit van de 
opzet, duidelijke afspraken en no-nonsense aanpak van de studente zijn zowat de kernbegrippen die me 
bijblijven. Het inschakelen van Kate al ‘uithangbord’ van onze firma was toch best een risico bij het begin 
van de opdracht, maar ze slaagde er toch in haar opdracht tot een goed einde te brengen en een aantal 
deuren te openen. Naar globale ondersteuning van de studente vb. vanuit de overheid (Waalse vertegen-
woordiging) bleven we toch wel op onze honger zitten.”
 
Renaat De Sutter 
Contract Manager Water 

Kenia 2014
“Luciad was really pleased with the organization and the effectiveness of the Inisol trade mission.  
Especially the efforts of the student, which have enabled Luciad to quickly develop contacts  
and opportunities in the Kenyan market, a market in which Luciad was not active yet.”
 
Riordon Kossen
Sales Manager Luciad

“Hera is een nichespeler in internationale gezondheidszorg wereldwijd. Terwijl we al jaren actief zijn in 
Kenia was deze missie toch voor ons zeer relevant vanwege de vele veranderingen in de Keniaanse  
gezondheidszorg die recent hebben plaats gevonden en ook omwille van de rol van Nairobi  
als coördinatiecentrum voor projecten in de buurlanden Somalië en Ethiopië. De intensieve voorbereiding 
van de studente, maar ook de professionele ondersteuning van het INISOL team, hebben  
mee voor het knappe resultaat van deze missie gezorgd: een grondige marktanalyse met een overzicht 
van potentiële partners en een gedetailleerd actieplan, op maat van ons bedrijf.” 
 
Martine Vandermeulen 
Directeur Hera
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PERSBERICHTEN

A HIGH-PROFILE EVENT 
The annual trade mission of final year master students at the Solvay Business School VUB continues to flourish 
since the start of this project in 1991. Currently, 21 students are executing tailor-made assignments on the 
Kenyan market, representing 20 Belgian companies, including flagship companies from the airport and logistics 
industry, construction and engineering industry, semi-finished goods trading, ICT and healthcare solutions.  This 
number is in line with record-breaking editions of 2011 and 2013, when also 20 companies or more  
participated to the trade mission to Jakarta and Bogota. [...] [1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HANDELSMISSIE - HET VAK IN DE PRAKTIJK 
Een goede voorbereiding leidt tot een geslaagde missie. Zo wordt de opdracht met een maximum aan profes-
sionalisme en bekwaamheid volbracht. Bovendien werken wij samen met onder meer  Flanders Investment & 
Trade (FIT), de diplomatieke posten en het Agentschap voor Buitenlandse Handel om professioneel advies te 
verkrijgen en de nodige contacten te leggen. Na het analyseren van meerdere groeilanden wordt, in samen-
spraak met FIT, jaarlijks een bestemming gekozen. We proberen zoveel mogelijk bedrijven te bereiken. Niet 
zo gemakkelijk, zeker niet op de minder voor de hand liggende markten. De meerwaarde voor de bedrijven is 
dat deze young professionals aan het eind van hun vijfjarige opleiding staan te springen om hun opgebouwde 
economische -, technoloische-, en talenkennis aan te wenden. [4] 

Bronnen: 
[1]SolvaySchools	Alumni	Newsletter	–	1st	half	of	2014	‘Solvay	Business	School	VUB	students	conquer	Kenyan	market’ 
[2]  Akademos juni 2009 nr.2 jaargang 12, ‘Handelsingenieurs in spe veroveren China’ 
[3] Akademos april-mei 2011 nr. 2 jaargang 14 ‘Studenten Handelsingenieur ontdekken internationale leven in Indonesië’  
[4] Vlamingen in de Wereld, Winter 2013, nummer 84 ‘Handelsmissie het vak in de praktijk’

VERTROUWEN 
Voor de studenten die het keuzevak ‘Buitenlandse 
handelsmissie’ kozen, is de missie een uitgelezen 
kans om op korte tijd heel wat praktijkervaring in 
het buitenland op te doen, die ook door toekomstige 
werkgevers als erg waardevol wordt beschouwd. 
Dat verklaart meteen waarom ieder jaar opnieuw 
studenten bereid worden gevonden om buitensporig 
veel werk te steken in iets wat niet eens zoveel 
studiepunten oplevert. Niet alleen de reis zelf is 
zwaar, maar ook het maandenlange voorbereidende 
werk. De studenten moeten zelf voldoende  
Belgische (of Europese) bedrijven warm maken voor 
de missie. Dat lukt uiteindelijk ieder jaar, omdat de 
bedrijven zelf er ook baat bij hebben: in plaats van 
een duurbetaalde consultant op pad te sturen, kost 
deze missie hen slechts een deel van de prijs van de 
vliegreis	en	de	verblijfskosten	van	‘hun’	student	–	
een besparing van gemiddeld vijftig- tot  
honderdduizend euro. [2]

INTERNATIONALE ERVARING SMAAKT NAAR 
MEER 
Cnext, een IT service bedrijf dat zich vooral toelegt 
op de integratie van business processen, vroeg aan 
Cédric Votquenne om te peilen naar de interesse in 
hun producten bij banken, telecom- en nuts- 
bedrijven. Cédric ging allereerst zijn licht opsteken 
bij expats uit de Benelux en de contacten die daaruit 
voortvloeiden bezorgden hem een vlotte introductie 
bij flink wat bedrijven. Hij onderzocht de  
IT-strategie van deze bedrijven en bekeek wat Cnext 
voor hen kan doen. Hij kwam al snel tot de conclusie 
dat het bedrijf best via partnerschap werkt omdat 
het anders te moeilijk zaken doen is. Na een maand 
ter plaatse had Cédric drie mogelijke partners 
gevonden. Hij levert dus een stevige basis af waar 
Cnext verder mee aan de slag kan. Wat Cédric zelf 
betreft: die heeft geproefd van het internationale 
zakenleven en het smaakt absoluut naar meer. [3]



PRAKTISCHE INFORMATIE

Bestemming: West-China | Chengdu en Chongqing
Data:	27	februari	2015	–	22	maart	2015
Prijs: 3.250 EUR (als feitelijke vereniging heeft Inisol geen BTW verplichtingen). 
Inbegrepen zijn de reis- en verblijfskosten van de student. De studenten krijgen geen verloning.
Mogelijkheid tot financiëring FIT. (zie volgende pagina) 
 
CONTACT 
 
INISOL 
Vrije Universiteit Brussel 
Secretariaat ESP 
Pleinlaan 2 
1050 Brussel 
Tel: 02/629.38.58 
Website: www.inisol.com 
Mail: handelsmissie@inisol.com 
Of volg ons op twitter: @InisolVub 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  V.l.n.r. Jente Van Belle, Imke Van Damme, Yamina Ajana, Isabelle Charlier, Marjon De Ganck, Kjell Roels
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FINANCIËLE STEUN FIT

 
Sinds de invoering van het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 kunnen kleine en middelgrote 
ondernemingen, met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest, subsidies ontvangen voor prospectiereizen die 
ondernomen worden door studenten. 
 
Hieronder volgt een kort overzicht van wat deze subsidies inhouden en aan welke criteria voldaan moet 
worden. Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moeten de deelnemende bedrijven rekening houden 
met de volgende voorwaarden:  

•	 De	 onderneming	 moet	 een	 KMO	 (maximaal	 250	 werknemers,	 jaaromzet	 van	 maximaal	 
  50 miljoen euro of balanstotaal van maximaal 43 miljoen euro, maximaal 25% van het kapitaal 
		 in	 handen	 van	 een	 grote	 onderneming)	 zijn,	 met	 zijn	 exploitatiezetel	 in	 het	 Vlaamse	 Gewest;	
•	 Er	worden	maximaal	3	reizen	naar	eenzelfde	land	of	regio	gesubsidieerd	binnen	een	periode	van	5	jaar;	
•	 De	 goederen	 en/of	 diensten	 waarvoor	 prospectie	 wordt	 gedaan,	 moeten	 bij	 de	 productie,	 
  verwerking of prestatie een duidelijke toegevoegde waarde creëren in het Vlaamse Gewest. Enkel  
		 initiatieven	 die	 een	 substantiële	 meerwaarde	 hebben	 voor	 Vlaanderen	 kunnen	 gesteund	 worden;	
•	 Voor	 dezelfde	 kosten	 mag	 geen	 andere	 financiële	 steun	 ontvangen	 zijn	 van	 een	 andere	 instelling	 
		 of	overheid;	 	
•	 De	 bestemming	 moet	 een	 nieuwe	 markt	 zijn	 voor	 de	 onderneming.	 Het	 moet	 dus	 
  gaan om een land waar de onderneming nog geen of slechts een beperkte afzet heeft.  
		 Daarbij	 steunt	 FIT	 bij	 voorkeur	 initiatieven	 buiten	 de	 Europese	 Economische	 Ruimte;	
•	 De	 steun	 wordt	 toegekend	 voor	 één	 afgevaardigde	 per	 reis.	 De	 steun	 wordt	 slechts	 
  toegekend op voorwaarde dat de aanvragende onderneming de begunstigde is van de subsidie  
  en niet de student of de onderwijsinstelling, en dat het initiatief past in een schoolse opleiding. 
 
Afhankelijk van het initiatief varieert het bedrag van de steun van 500 EUR tot 55.000 EUR. Hierbij komt BTW 
niet in aanmerking. In het geval van een prospectiereis heeft de subsidie betrekking op de reis- en verblijfs- 
kosten van de student. De reiskosten omvatten de kosten voor de verplaatsing naar het betrokken land, alsook  
de kosten voor binnenlandse verplaatsingen. De forfaitaire vergoeding voor de verblijfskosten dekt onder meer 
de hotelkosten, maaltijden en communicatiekosten en wordt toegekend per overnachting.  

Om deze steun te ontvangen, moeten de bewijsstukken van de opgelopen kosten en een gedetailleerd reis- 
verslag worden neergelegd bij de centrale zetel van FIT. Dit moet uiterlijk drie maanden na het initiatief  
worden neergelegd en wordt door Inisol op maximale wijze ondersteund. De aanvraag voor financiële steun  
moet uiterlijk 15 kalenderdagen voor afreisdatum door de opdrachtgevende KMO worden ingediend. 
Dit kan enkel elektronisch. In sommige gevallen voorziet FIT een hoogdringendheidsclausule. 

Belangrijk is dat deze aanvraag de volgende elementen bevat:  
•	 Een	volledig	ingevuld	aanvraagformulier;		
•	 Een	grondige	beschrijving	van	het	initiatief,	met	motivatie	en	een	chronologisch	 
		 afsprakenprogramma;	 	
•	 Een	kostenraming.	  
 
Binnen 45 werkdagen na de indiening van de volledige aanvraag zal FIT een beslissing nemen over de  
toekenning van de subsidie en over de toekennings-en uitbetalingsvoorwaarden. De aanvrager wordt hiervan 
schriftelijk op de hoogte gebracht. Indien gewenst kan er door ons team ook een simulatie van de te verkrijgen 
subsidie berekend worden. Voor bijkomende informatie of voor het online aanvragen van een subsidie  
verwijzen we u graag door naar de website van Flanders Investment and Trade. 
 (www.flandersinvestmentandtrade.be of www.fitagency.be)
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ALGEMENE INFO

Algemeen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Sichuan       Uitvalsbasis: Chengdu           Chongqing  
 Oppervlakte         485.000 km²    12.400 km²                                       82.400 km² 
 Populatie           80.740.000              14.000.000             30.900.000 
 BBP (2012)     285,07 miljard EUR        108,72 miljard EUR                 150,7 miljard EUR 
 Taal           Sichuanhua (dialect van het Mandarijn)          Chongqinghua (dialect) 
 Munt          Chinese Yan Renminbi (1EUR = 8,42939 CNY)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chengdu vormt samen met Chongqing het belangrijkste economische 
ontwikkelingsgebied in het westen van China. Chengdu is de vierde 
grootste stad van Zuidwest-China en is de hoofdstad van de provincie 
Sichuan. De stad doet dienst als wetenschappelijk, technologisch, 
business, transport en financieel centrum van Zuidwest-China.  
Bovendien fungeert Chengdu als het aansluitpunt tussen Sichuan en 
andere nationale toeristische trekpleisters. 

Chongqing is een speciale stadsagglomeratie die niet onder een bepaalde provincie valt, maar  
rechtstreeks onder de centrale overheid staat. De havenstad ligt naast de Yangtze Rivier, ook wel de 
Gouden River genoemd, en biedt talloze transportmogelijkheden over land, lucht en water. 
 
Nadat steden zoals Shangai, Beijing en Hongkong reeds verzadigd waren, kwamen Chengdu en  
Chongqing in het vizier. Deze latere ontplooiing gaf de plaatselijke overheden de kans om te leren uit 
fouten en successen uit het verleden. Op die manier konden ze onmiddellijk een meer gebalanceerd 
ontwikkelingsplan implementeren. 



18

Socio-economische situatie  
De Chengdunese markt dekt de gehele provincie Sichuan en daarbij ook acht andere Western provincies en 
regio’s, onder meer Chongqing. Hiermee bedient het een totale populatie van 300 miljoen. Bovendien stijgt 
het percentage van mensen, dat zich luxegoederen kan veroorloven jaarlijks. 
 
De voornaamste kansrijke sectoren omvatten voeding, ICT, petrochemie, bouwmaterialen, auto- en  
farmaceutische industrie. Samen zijn deze goed voor 74% van de industriële markt. Sinds de “Go West 
Campaign” werd opgestart in 2000 werd Chengdu internationaal op de kaart gezet. Honderden buitenlandse 
bedrijven kwamen zich vestigen in de stad, voornamelijk in één van de twee hightech zones van Chengdu. 
 
   Kansrijke sectoren  
			•	Voeding	  
			•	ICT	  
			•	Petrochemie	  
			•	Bouwmaterialen	  
			•	Auto	industrie	  
			•	Farmaceutische	industrie 
 
De hoofdstad van de provincie Sichuan is ook een populaire gaststad voor internationale fora en beurzen. In 
2010 werd er het Global Trade Forum gehouden. Rond de vergadertafel zaten toen bijna 200 deelnemers uit 
meer dan 40 landen en regio’s. De nadruk lag op ‘Globalisering, comparatief voordeel in het handelsbeleid’. 
In 2013 ging ook het Fortune Global Forum door in Chengdu. Op dit forum waren ’s werelds belangrijkste 
presidenten, CEO’s en officials aanwezig, zoals onder meer Tony Blair en de CEO’s van Coca-Cola, Burberry, 
McKinsey, AB Inbev,… . Bovendien vindt jaarlijks de EU-China Business & Technology Cooperation Fair plaats 
in Chengdu. [1]
 
The Chengdu Municipality is actively working to transform Chengdu into a very livable and  
business-friendly city. By 2020, Chengdu should have around 20 million inhabitants and a solid, powerful 
middle class living in a “hi-tech, gardencity” that is economically viable, environmentally sustainable, and 
essentially Chengdunese in character. 
 
 
Export   
 
 
 
 
 
 
 
 
Import  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
China is de 9de grootste exportmarkt van Vlaanderen. In 
2013 werd er voor 6,802 miljard EUR uitgevoerd. Voor 2012 
kende dit cijfer elk jaar een sterke stijging om de laatste 
twee jaar te stagneren. Let wel dit zijn cijfers voor China in 
het algemeen en niet voor Chengdu specifiek.  
 

China is de zesde grootste leverancier van goederen en 
diensten aan Vlaanderen. De totale invoer bedroeg 11,279 
miljard  EUR in 2013. We zagen de laatste jaren een lichte 
daling in dit cijfer.

Chengdu en Chongqing zijn aantrekkelijk voor ondernemingen van-
wege de lage loonkosten, goedkope arbeidskrachten en betaalbare 
gronden. Al deze factoren zorgen ervoor dat het een logische keuze 
vormt voor investeerders die willen besparen. Eind 2012 hadden reeds 
meer dan 230 van de Fortune 500 bedrijven een vestiging in Chengdu, 
waarvan slechts 56 Chinese.

ALGEMENE INFO



Bronnen:  
[1] http://www.sourcejuice.com/1389329/2010/10/14/Global-Trade-Forum-2010-gehouden-Chengdu/nl/ 
[2] http://www.chinadaily.com.cn/business/2014-01/21/content_17247691.htm 
[3] http://www.gochengdu.cn/

Handelsrelaties   
De Chengdu-Chongqing economische zone (CCEZ) strekt zich uit over Chongqing tot aan de provincie  
Sichuan en beslaat ook de kleinere steden tussenin. De Chinese centrale overheid verwacht dat deze 
zone tegen 2015 het belangrijkste economische centrum van West-China zal zijn. Verder rekent ze erop 
dat de CCEZ tegen 2020 even groot zal worden als Pearl River Delta. 
 
Het voordeel aan investeren in deze regio is dat de concurrentie veel minder sterk is en de energie-, vast-
goed- en loonkosten laag zijn. Dit in tegenstelling tot de grote kuststeden in China, waar al vele bedrijven 
en landen in geïnvesteerd hebben. 
 
Men schat dat de voorgenoemde kosten 30 tot 40 percent lager zijn dan in de kuststreek. Dit kan 
deels verklaard worden door de lagere loonkosten. Zo bedraagt het minimumloon in Chengdu 850CNY 
(≈100EUR) in tegenstelling tot de 1000CNY (≈120EUR) in steden zoals Guangzhou, Beijing, Shanghai en 
Shenzhen. [2] 
 
Sichuan University
De VUB heeft sinds 2012 een principe akkoord voor samenwerking met Sichuan University, die gelegen is 
in Chengdu. In dit kader worden PhD-studenten met een beurs van de China Scholarship Council aan VUB 
opgeleid. Meer uitwisseling werd mogelijk via de EC-gefinancierde Erasmus Mundus projecten, waarbij 
mobiliteit in beide richtingen mogelijk werd. 

Eveneens werd er aan de VUB, in kader van het bezoek van Xi Jinping, President van P.R. China, in maart 
2014 een signing ceremony georganiseerd. Verschillende akkoorden werden ondertekend, waaronder een 
MoU for jointly establishing the Brussels Academy of China and European Studies (BACES) tussen VUB en 
Renmin University Of China, Fudan University en Sichuan University. 

In de voorbereiding naar en tijdens de handelsmissie zelf, zal ten volle gebruik gemaakt worden van de 
mogelijkheden die deze samenwerking tussen de VUB en Sichuan University ons biedt. [3]
 
Cultuur  
De West-Chinese regio heeft een grote ecologische diversiteit en is rijk aan natuurlijke grondstoffen. De 
stad Chengdu herbergt tevens 80% van de wereldwijde populatie van reuzenpanda’s in het wild. Er wordt 
veel aandacht besteed aan de bescherming van het milieu en de culturele nalatenschap. Dit wordt ook 
doorgetrokken in de keuze van economische activiteiten. Om massavervuiling te voorkomen werden alle 
zware industrieën verplaatst en geconcentreerd in de periferie van de stad. Op die manier werd er  
gefocust op services, hightech industrieën en de IT-sector in plaats van op pure productie en export. 
 
Politiek   
Op politiek vlak heeft China een typisch communistisch dubbel systeem waar de communistische partij 
(CCP) en de regering/parlement parallel naast elkaar werken. In theorie wordt de uitvoerende macht door 
de ‘State Council’ en de president, Xi Jingping, uitgeoefend, terwijl de wetgevende macht in handen is van 
het ‘National People’s Congress’. In werkelijkheid zijn veel van de topfiguren uit deze organen tegelijker-
tijd ook de leiders binnen de Partij, zodat het uiteindelijk de CCP is die de touwtjes in handen heeft.
Sinds het eind van de jaren ‘70 voert China een nieuwe economische koers, een “open deur”-politiek. 
Contacten met het buitenland werden niet langer tot een minimum beperkt, integendeel, ze worden nu 
aangemoedigd. Dit beleid werpt zichtbaar zijn vruchten af en verhoogd de kansen voor buitenlandse 
investeerders.
 
  
 
  

ALGEMENE INFO
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STEUNBRIEVEN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De zending naar Chengdu als wetenschappelijk, technologisch, transport en financieel centrum van  
Zuidwest-China biedt een uitstekende gelegenheid voor onze ondernemingen om met de hulp van dynamische 
jongeren nieuwe markten te verkennen.  
 
In een steeds meer geglobaliseerde wereld moeten jongeren en ondernemers meer oog hebben  
voor	wat	er	in	het	(verre)	buitenland	gebeurt.	China	is	de	negende	grootste	exportmarkt	van	Vlaanderen;	in	2013	goed	
voor 6,802 miljard euro uitvoer. China is de zesde grootste leverancier van goederen en diensten aan Vlaanderen.  
De totale invoer bedroeg 11,279 miljard euro in 2013.

Ik wens alle studenten van de handelsmissie 2015 veel internationale praktijkervaring en wens ook de bedrijven die 
meestappen in dit leerrijke project vele internationale handelscontacten en hopelijk ook -contracten.

Geert Bourgeois, 
Vlaams minister-president en Vlaams minister van Buitenlands Beleid  

Geachte, 
 
De internationalisering van de Vlaamse economie is een van de prioriteiten van 
het Vlaams buitenlands beleid. Vlaanderen is extreem verweven met de wereld- 
economie. Onze band met het buitenland is onze economische levenslijn. 
Buitenlandse investeerders zorgen voor bijna de helft van de jobs in Vlaanderen. 
Vlaanderen exporteert per hoofd van de bevolking drie keer zo veel als  
exportreus Duitsland. Het is van cruciaal belang voor de welvaart van elke  
Vlaming dat we die open economie blijven stimuleren.  

Daarom steun ik graag het initiatief van de laatstejaarsstudenten handels- 
ingenieur van de Vrije Universiteit Brussel om elk jaar opnieuw samen met  
bedrijven een handelsmissie te organiseren. 



  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

Ik heb het genoegen u mee te delen dat ik aan dit waardevol project mijn morele steun wens te verlenen. Ik wens 
INISOL en de handelsingenieurs alle succes toe met de organisatie van de handelsmissie in Chengdu. 

Hoogachtend,  
 
Herman Van Rompuy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les entreprises belges qui participeront à la mission, le tissu économique et technologique de Chengdu et de son 
hinterland présentera donc des opportunités uniques, tant en matière industrielle que pour ce qui est du domaine des 
services.  
 
La richesse culturelle (son Musée d’Art Contemporain organisa p.ex. l’an passé la très remarquée exposition  
Wanderlust avec la V.U.B.) et naturelle (nos deux pandas géants, Hao Hao et Xing Hui, en sont originaires) du lieu sont 
aussi des atouts forts.

Une fois de plus, cette mission s’inscrira donc parfaitement dans ce processus dynamique de diplomatie économique 
que j’estime crucial pour nos entrepreneurs et pour la création d’emploi en Belgique, ce dont je ne peux que féliciter 
INISOL.
 
Didier REYNDERS 

Chèr(e) monsieur, madame, 
 
C’est à nouveau avec beaucoup de plaisir que j’ai pris connaissance du choix de 
destination opéré par le Groupe d’Initiative Solvay pour sa mission commerciale 
2015, à savoir la ville de Chengdu en République Populaire de Chine.

Capitale de la très dynamique province du Sichuan, Chengdu est aussi le grand 
centre de la région occidentale du pays, au profit de laquelle le gouvernement a 
lancé il y a quelques années un grand programme de développement,  
sa “Go-West Policy”.

Geachte,  
 
Zoals elk jaar, organiseert uw vereniging INISOL een handelsmissie voor de  
laatstejaarsstudenten Handelsingenieur. Dit jaar zal de missie gaan naar  
Chengdu, hoofdstad van de regio Sichuan in China. Een stad die aan Vlaamse 
bedrijven veel potentieel te bieden heeft en beschikt over de grootste  
trein-containerterminal in Azië. 

Via deze handelsmissie krijgen de studenten de kans om opdrachten uit te  
voeren voor Belgische bedrijven in een partnerland met een groeiend  
economisch belang. Voor de studenten die eraan deelnemen is het een culturele 
verrijking en een unieke praktijkervaring. Het grensoverschrijdende karakter van 

STEUNBRIEVEN
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Het “Chiniseren” van CHENGDU… 
60 jaar geleden ontplofte economisch en maatschappelijk, de stad. Ze groeide buiten haar gesloten vestigingen, ver-
tienvoudigde haar bevolking en oriënteerde zich, dankzij een rijk cultureel verleden (de UNESCO erkent CHENGDU als 
de City of Gastronomy) tot een soort SILICON VALLEY van het Oosten.  

CHENGDU blijkt in China de topinvesteringsbestemmeling zijn: voeding, werktuigkunde, bouwkunde, informatie- 
technologie, geneeskunde, bijzonder de biofarmaceutische wereld kent er een zeer hoge vlucht… zonder  
woordenspel geldt dit ook voor de ruimte en de luchtvaarttechnologie.  

China produceert ¾ van de wereldtelecommunicatiemarkt en haar steeds vooruitstrevende productie- en  
dienstverlenende bedrijven blijkt de wereldlogistiek, in een ingesloten land  gebonden grootstad, hoogtij te vieren. 
Alles ontmoet er alles, en niemand in de zo wisselvallige maar dynamische wereld van de elektronische en  
informatiesector ontbreekt in … CHENGDU.  

Vorming en training 
Een 50tal universiteiten laten jaarsgewijze 150.000 mannen en vrouwen afstuderen, grotendeels in de IT, het  
Business management en de buitenlandse talen.  

Het is een China op zijn best, veel meer dan een uitkijkraam, een zelden sputterende samenkomst van vorming, 
geschiedenis, aantrekkingskracht, natuurschoonheid, traditie en uitdagingen naar de toekomst.  

De laatstejaars SOLVAY 2014 konden geen beter voorbeeld in China vinden van het soms chaotisch ontwikkelen van 
toekomst gemengd aan landschap, cultuur en verleden. Weliswaar liggen onze politieke, filosofische en bestuurslijnen 
gans anders in Europa dan in China.  

David vs. GOLIATH 
Het klein Belgisch duimpje, derde industriële natie ter wereld, amper 100 jaar geleden en de enorme reusachtige 
mogelijkheden en problemen van de Aziatische Goliath… wie weet, wat kan… wie weet wat volgt… Iedereen kent 
de bijbel: door zijn “tools” bleef David het halen. Hebben wij nog steeds de “tools” in Europa om daarvan opnieuw te 
dromen? 

Herman DE CROO   
Minister van Staat   

Dit is slechts een abstract uit de steunbrief van Herman De Croo. De volledige brief is te lezen op onze website:  
www.inisol.com 

Beste, 
 
De VUB met haar SOLVAY school is overbekend. Ik gaf meer dan 30 jaar les aan 
de Rechtsfaculteit van onze universiteit, volgde van dichtbij zowel op de VUB als 
op de ULB de SOLVAY faculteit. 
  
Een goede traditie 
Reeds jaren aan een stuk organiseren de laatstejaars van SOLVAY een  
handelsmissie, goed voorbereid en … op het terrein.   

STEUNBRIEVEN



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoals U weet hebben we met China in het voorbije jaar een vrij turbulente handelsrelatie gekend, denk maar aan 
de discussie over de zonnepanelen en de mobiele telefonie-netwerken. Anderzijds hebben we de onderhandelingen 
opgestart over een investeringsakkoord tussen de Europese Unie en China dat onze investeringen beter moet  
beschermen en ons meer toegang moet geven tot de Chinese markt.

Ik ben er van overtuigd dat u tijdens de missie het grote potentieel van de economie en handel met deze regio zal  
leren kennen, maar ook de uitdagingen en problemen waarmee investeerders momenteel in China te kampen  
hebben.

Het is ook een uitstekende keuze omwille van de historische betekenis van de regio die een belangrijke rol speelde in 
de geschiedenis van het oude China.

Ik kijk uit naar jullie ervaringen en wens u veel succes.

Karel De Gucht

Europees Commissaris voor Handel

Beste,

Als Europees Commissaris voor Handel wens ik de initiatiefgroep Solvay van wat 
ik ook “mijn” Vrije Universiteit Brussel mag noemen, te feliciteren en te steunen 
met het initiatief om in 2015 een handelsmissie te organiseren naar China, en 
met name naar Chengdu, hoofdstad van de regio Sichuan in China.

Inderdaad, het is een stad en regio die veel potentieel te bieden heeft op  
handelsvlak.

STEUNBRIEVEN
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Geachte, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer en meer buitenlandse bedrijven hebben zich in CHENGDU en CHONGQING gevestigd. De Belgisch-Chinees  
Kamer van Koophandel heeft sedert enkele jaren een kantoor geopend in CHENGDU om meer Belgische bedrijven in 
deze streek aan te trekken.

Onze KMO’s hebben duidelijk interesse om met de hulp van de studenten deze nieuwe markt te verkennen.

Ik wens U van harte veel succes en een boeiende missie toe. 

Met vriendelijke groeten,  

Bernard DEWIT  

Voorzitter 
Belgisch-Chinees Kamer van Koophandel 

STEUNBRIEVEN

Als Voorzitter van de Belgisch-Chinees Kamer van Koophandel steun ik met groot 
genoegen de missie van de laastejaarsstudenten handelsingenieur van de Vrije 
Universiteit	BRUSSEL	naar	CHENGDU	–	China.

Binnen enkele jaren zal China de eerste economie ter wereld zijn. Vandaar het 
belang om dit land beter te kennen en andere steden te bezoeken dan BEIJING 
en SHANGHAI. 
 
Sedert enkele jaren heeft de provincie SICHUAN een belangrijke groei gekend 
met de ondersteuning van de centrale Chinese regering. 
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Dear Sir, Madam, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chengdu is not only attrractive for its own market of nearly 14 million people, but also because its market covers the  
entire Sichuan Province and extends into eight other Western provinces and regions, reaching a toal population of 300 
million people.

As a university, we have long alsting and excellent ties with the Vrije Universiteit Brussel and therefore will offer  
support to the Inisol trade mission team before and during their stay in Chengdu. More particularly, a cooperation with 
our own Business School students is envisaged, strengthening the resources and capabilities  
of the Inisol team on the ground and improving substantially the chances of success of this trade mission.

Surely, the important work of the students of the VUB will show your company new market niches and even the 
possibility of finding world class local business partners to develop your industries within the second fastest growing 
region worldwide.

I look forward to welcoming the trade mission delegation to Chengdu during February/March 2015.

Yours Sincerely, 
 

Ping Guan  
 
Vice Dean 
International Office, Schuan University  
 
 
 
 

STEUNBRIEVEN

I would like to express my enthuasiasm for the choice of the Inisol trade mission 
team from te Solvay Business School of the Vrije Universiteit Brussel to conduct 
their trade mission in March 2015 to Chengdu.  
 
Sicuan Province and the city of Chengdu are experiencing fast economic growth 
in a multitude of industries, which has effectively positioned the region as West-
ern China’s leader.
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In 2015 gaat deze missie richting Chengdu, hoofdstad van de regio Sichuan in China, een stad met een enorm  
potentieel. 
 
Bedrijven hebben met dit initiatief een uitgelezen opportuniteit om een eerder onbekende markt te laten verkennen en 
de mogelijkheden ervan te leren ontdekken, door gebruik te maken van de know-how van een groep gemotiveerde 
omzeggens afgestudeerde handelsingenieurs.

De kaderleden van de deelnemende bedrijven kunnen hun eigen onderzoeksprojecten naar voren schuiven en in 
overleg een opdracht samenstellen met hun specifieke verzuchtingen.

In de huidige tendens van globalisering is het voor onze bedrijven meer dan ooit van cruciaal belang om aanwezig te 
zijn op de wereldmarkten.

Wij steunen dan ook met volle overtuiging dit belangwekkende initiatief, dat kadert in de wens van het bedrijfsleven 
om de academische vorming complementair te maken met praktijkervaring.

Mis dan ook deze unieke kans niet om de opportuniteiten van een stad die aan Vlaamse bedrijven veel potentieel te 
bieden heeft en beschikt over de grootste trein-containerterminal in Azië, te exploreren.

Met vriendelijke groeten,  
 
 

Peter Van Biesbroeck      Paul Hegge 
Algemeen Directeur     Algemeen Directeur 
Voka	–	Kamer	van	Koophandel	arr.	Leuven	 	 Voka	–	Kamer	van	Koophandel	Halle-Vilvoorde	

Geachte, 
 
Het is ons een genoegen u de Initiatiefgroep Solvay (Inisol) voor te 
stellen en aan te bevelen. Het betreft een handelsmissie die wordt 
ingericht door de laatstejaars Handelsingenieur van de Solvay  
Business School aan de Vrije Universiteit Brussel.

STEUNBRIEVEN
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Na het oosten van het land begint nu ook het westen van China zich met rasse schreden economisch te ontwikkelen 
en de opportuniteiten voor Vlaamse bedrijven zijn dan ook overvloedig aanwezig. Chengdu (14 miljoen inwoners) is de 
hoofdstad van Sichuan province en de meest westelijk gelegen Chinese stad die een betekenisvolle rol speelt in de 
Chinese economie. De buitenlandse directe investeringen zijn hier de afgelopen jaren extreem sterk gegroeid.  

In december 2012 waren 233 Fortune 500 bedrijven gevestigd in Chengdu waaronder 177 buitenlandse  
en 56 Chinese. In juni 2013 was Chengdu gaststad voor het 12de Global Fortune 500 forum. De economie in dit  
transport- en communicatiecentrum van West-China is erg divers: de belangrijkste sectoren zijn voeding,  
farmaceutische producten, machines, automotive, IT en de dienstensector. 

Het verleden heeft ons geleerd dat de opdrachten van de deelnemende bedrijven intensieve studie en arbeid vergen, 
dat de academische begeleiding intens is en het finale resultaat een hoge nuttigheidswaarde heeft. Door zich te laten 
vertegenwoordigen door deze studenten kunt U als Vlaamse KMO via de handelszending ‘Chengdu’ uw producten en 
diensten promoten en ondersteuning vinden in uw prospectie van de lokale markt.

Interesse? Gelieve dan contact op te nemen via: 
Initiatiefgroep Solvay - VUB 
Secretariaat ESP 
Pleinlaan 2 
1050 Brussel 
Tel: 02/629 38 58 
E-mail: handelsmissie@inisol.com 

Claire Tillekaerts 
Gedelegeerd bestuurder 
Flanders Investment and Trade 

 
Geachte mevrouw, Geachte heer, 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de Initiatiefgroep Solvay van de VUB, 
beter bekend als INISOL, een handelszending waarbij de laatstejaarsstudent-
en ‘handelsingenieur’ de tijdens hun studies opgedane theoretische kennis in 
veldwerk omzetten.  
 
Tijdens het academiejaar 2014 - 2015 worden de blikken op Chengdu  
(West-China) gericht. Flanders Investment & Trade heeft de toekomst- 
perspectieven van deze jongeren steeds actief ondersteund, hetzij direct via het 
aanleveren van informatie en contacten, hetzij indirect via subsidiëring van de 
opdrachtgevende KMO’s. De voorbije jaren werd bv. de hulp ingeroepen van de 
provinciale kantoren en het buitenlands netwerk voor de missies naar  
Zuid-Afrika, China, Vietnam, Indonesië, Turkije, Colombia en Kenia.

STEUNBRIEVEN
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Bovendien kan het ook de toekomstige handelsingenieurs aanzetten te kiezen voor een toekomst als ondernemer of 
als kaderlid in een exporterend bedrijf.

Het belangrijkste aspect van het project blijft het dichter bij elkaar brengen van de universitaire opleiding en de 
KMO-realiteit. Op die manier wordt een goede afstemming bevorderd tussen de opleiding van studenten en de  
verwachtingen en noden van KMO’s. Deze handelsmissie draagt daar in belangrijke mate toe bij. De ondernemer leert 
er de kennis van de studenten beter toe te passen en de studenten kunnen hun theoretische basis bijschaven in de 
praktijk.

Ook de handelsmissie zelf is erg belangrijk voor de KMO’s. Export is de belangrijkste mogelijkheid voor bijkomende 
groei van de  Belgische KMO vanuit een kleine thuismarkt. De missie gaat dit jaar naar Chengdu in China.  
Een uitstekende keuze. Ik heb zelf al meermaals persoonlijk kunnen ervaren dat deze groeimarkt onze KMO’s heel 
wat te bieden heeft. Deze handelsmissie wordt  ook dit jaar opnieuw een succes. Daarvan ben ik overtuigd. 
 
Met oprechte groeten,  
 
 
 
 
Karel Van Eetvelt 
Gedelegeerd bestuurder UNIZO 

 

Geachte, 

Als gedelegeerd bestuurder van UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, 
en UNIZO-Internationaal steun ik met veel plezier  het initiatief van de  
laatstejaarsstudenten Handelsingenieur van de Initiatiefgroep Solvay van de Vrije 
Universiteit Brussel om het bedrijfsleven dichter bij de academische opleiding te 
betrekken door de organisatie van een handelsmissie.

De voorbije jaren heeft deze formule haar succes bewezen en ook onze KMO’s 
blijken duidelijk interesse te hebben om met de hulp van de studenten nieuwe 
markten te verkennen. 

STEUNBRIEVEN
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Dit jaar trekken onze handelsingenieurs voor hun handelsmissie naar Chengdu, de hoofdstad van de regio  
Sichuan in China. Dit is mijns inziens een doordachte en uitdagende keuze. China heeft meer te bieden dan enkel 
Bejing en Shanghai, en Chengdu is wat dat betreft voor Belgische en Vlaamse bedrijven een stad met veel potentieel. 
 
Met een bevolking van meer dan 14 miljoen is Chengdu de vierde grootste stad van China, en een van de snelst  
groeiende metropolen ter wereld. Het ontbreekt de stad en de regio niet aan economische ambitie. De stad pronkt 
met de grootste trein-containerterminal in Azië, rechtstreeks verbonden met Europa, en ze organiseert in het Global 
Center	-	het	grootste	gebouw	in	vloeroppervlakte	ter	wereld	–	samenkomsten	zoals	de		annual	World	Chinese	 
Entrepreneurs Convention met duizenden deelnemers. De buitenlandse investeringen nemen de laatste jaren enorm 
toe;	zo	heeft	intussen	ongeveer	de	helft	van	de	Fortune	500	ondernemingen	een	vestiging	in	Chengdu. 

Het zou mij genoegen doen mocht u beroep doen op onze handelsingenieurs om de opportuniteiten en risico’s van 
Chengdu als handelsregio voor uw bedrijf te verkennen. Ik kan u onze ‘Solvayers’ warm aanbevelen. 

Met vriendelijke groet,  
 
Prof. dr. Joël Branson 
Decaan 
Faculteit Economische en Sociale Wetenschappen & Solvay Business School 
Vrije Universiteit Brussel 
Pleinlaan 2 
B-1050 Brussel 
Tel. +32 (0)2 629 24 44 
decaanes@vub.ac.be 
www.vub.ac.be/es 

Geachte mevrouw, geachte heer,  
Als decaan van de faculteit Economische en Sociale Wetenschappen en de  
Solvay Business School van de Vrije universiteit Brussel stel ik u graag de  
handelsmissie van onze laatstejaarsstudenten handelsingenieur voor. 

Ter afronding van hun opleiding krijgen onze handelsingenieurs de mogelijkheid 
een opdracht uit te voeren in het buitenland op vraag van een bedrijf.  
Enkel onze meest gemotiveerde en bekwame handelsingenieurs komen hiervoor 
in aanmerking. Ze staan grotendeels zelf in voor de organisatie van de handels-
missie.  
 
Dit zorgt voor een hoge mate van betrokkenheid. We laten onze studenten 
natuurlijk niet aan hun lot over. Een van onze professoren begeleidt en helpt ze 
waar en wanneer nodig.

STEUNBRIEVEN
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Zo wordt op een zeer leerrijke manier een brug gelegd tussen de universiteit en de bedrijfswereld.  
Ik kan zoiets alleen maar met veel sympathie ondersteunen. Immers, ook op andere vlakken  
leveren wij inspanningen om de samenwerking tussen de universiteit en het bedrijfsleven te versterken.  

Onze studenten kiezen dit jaar voor Chengdu, de hoofdstad van de regio Sichuan in China, als bestemming voor hun 
handelsmissie. Een terechte en ook boeiende keuze. China is vandaag één van de toonaangevende economische 
mogendheden in de wereld. Dat is duidelijk merkbaar in steden zoals Chengdu waar verschillende economische  
sectoren sterk in ontwikkeling zijn. Het is dan ook niet toevallig dat de VUB nauw samenwerkt met de Sichuan  
University in Chengdu. 

Als rector van de Vrije Universiteit Brussel steun ik dit initiatief en de keuze van het land volledig.

Ik wens alle deelnemers en organisatoren een zeer vruchtbare en leerrijke handelsmissie toe. 
 
Paul De Knop 
Rector VUB 

Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 

Ik ben als rector van de Vrije Universiteit Brussel zeer fier dat de laatstejaarsstu-
denten handelsingenieur van de Solvay Business School aan de Vrije Universiteit 
Brussel opnieuw een handelsmissie inrichten. 

Deze handelsmissie laat onze studenten kennismaken met het bedrijfsleven van 
Belgen in het buitenland. Het geeft hen de kans om de theoretisch vergaarde 
kennis in de praktijk toe te passen en anderzijds om unieke en onvergetelijke 
ervaringen op te doen.  

STEUNBRIEVEN
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